
پەيغەمبىرىمىزنىــڭ مەككىدىــن مەدىنىگــە قىلغــان ھىجرىتــى ئىنتايىــن چــوڭ تارىخــى 
ھادىســە بولــۇپ، دەئۋەتنىــڭ ئىككــى باســقۇچىنى ئايرىيدىغــان پاســىل ھېســابلىنىدۇ. ئالــاھ 
بــۇ ھىجرەتنــى ئىســام بايرىقىنــى يۇقىــرى كۆتــۈرۈش، ئىســام دۆلىتىنــى مۇســتەھكەملەش، 

ــەن. ــپ بەرگ ــززەت ۋە نۇســرەتكە ئېرىشىشــنىڭ ئاساســى قىلى ئى
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رۇخســىتى  قىلىــش  ھىجــرەت  پەيغەمبىرىمىزگــە  ئالاھنىــڭ  قۇرەيشــلەر 
سۇيىقەســت  پەيغەمبىرىمىزگــە  ئــۇالر  ئىــدى،  بىخــەۋەر  بەرگەنلىكىدىــن 
ــان  ــپ بولغ ــن چىقى ــپ ئۆيىدى ــە ئاتلىنى ــز ھىجرەتك ــدا، پەيغەمبىرىمى پىاناۋاتقان
ئىدى. بۇ ۋاقىت پەيغەمبەرلىكنىڭ 14 – يىلى ســەفەر ئېيىنىڭ 27 – كېچىســىگە 
توغــرا كىلەتتــى. پەيغەمبىرىمىــز ئۆيىدىــن چىقىــپ چــۈش ۋاقتىــدا ئەبــۇ بەكرىنىــڭ 
ئۆيىگــە كەلــدى، ئــۇ ئېھتىيــات قىلىــپ قىياپىتىنــى ئۆزگەرتىۋالغــان ئىــدى. ئەبــۇ 
بەكرىگــە مەككىدىــن مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلىدىغانلىقىنــى ئېيتقانــدا، ئەبــۇ 
بەكــرى ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە ھىجــرەت قىلىــش شــەرىپىگە نائىــل بواللماســلىقتىن 
ئەنســىرەپ، بىللــە ھىجــرەت قىلىــش ئۈچــۈن رۇخســەت ســورىدى، پەيغەمبىرىمىــز 
رۇخســەت بــەردى. ئەبــۇ بەكــرى ھىجــرەت قىلىــش ئۈچــۈن ئالدىنئاال ئىككــى تۆگە 
تەييــارالپ قويغــان ئىــدى. ئــۇالر ئــۈچ كۈندىــن كېيىــن ســەۋر غارىــدا ئۇچرۇشۇشــقا 

كېلىشــتى.

پەيغەمبىرىمىزنىڭ مەككىدىكى ئۆيىدىن سەۋر 
غارىغا بېرىش جەريانى



2

ــى  ــڭ كىيىمىن ــى ئۇنى ــۇ كېچىس ــى ش ــى تالىبن ــى ئەب ــى ئىبن ــز ئەل پەيغەمبىرىمى
كىيىــپ ئۇنىــڭ ھۇجرىســىدا يېتىشــقا ۋە ئامانەتلەرنــى ئىگىلىرىگــە تاپشــۇرۇپ 
بولــۇپ ھىجرەتكــە ئاتلىنىشــقا بۇيــرۇدى. ئەبــۇ بەكــرى بىلــەن پەيغەمبىرىمىــز تــاڭ 
سۈزۈلۈشــتىن بــورۇن مەككىدىــن چىقىــپ بولــۇش نىيتىــدە ئارقــا ئىشــىك تەرەپكە 
قــاراپ يــول ئالــدى. پەيغەمبىرىمىــز قۇرەيشــلەر ئارقىســىدىن قوغــاپ ماڭىدىغــان 
يولنىــڭ شــىمال تەرەپتىكــى مەككــە - مەدىنــە لىنىيەســى ئىكەنلىكىنــى بىلەتتــى، 
شۇڭاشــقا ئــۇ قارشــى لىنىيــەدە مېڭىــپ ســەۋر غارىغــا يېتىــپ بــاردى. ئابدۇلــاھ 
ئىبنــى ئەبــى بەكــرى، ئامىــر ئىبنــى فۇھەيــر، ئەبــۇ بەكرىنىــڭ قىــزى ئەســما 

ــم رول ئوينىــدى. ــدە مۇھى ــار پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ھىجرىتى قاتارلىق

 ئەلى ئىبنى ئەبى تالىبنىڭ پىداكارلىقى
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مۇشــرىكلەر يولارغــا بۆلۈنــۈپ پەيغەمبىرىمىــز بىلــەن ئەبــۇ بەكرىنــى ئىزدەشــكە 
باشــلىدى. ئــۇالر تاغ-جىلغىارنــى ئاختــۇرۇپ ســەۋر غارىغــا يېتىــپ كەلــدى، 
پەيغەمبىرىمىــز بىلــەن ئەبــۇ بەكــرى مۇشــرىكلەرنىڭ پۇتلىرىنــى كــۆرۈپ ئاۋازلىرىنى 
ئاڭلىــدى. ئەبــۇ بەكــرى پەيغەمبىرىمىزغا: »ئۇالر پەســكە ئېڭىشــىپ قارىســىا بىزنى 
كۆرىــدۇ« دېۋىــدى، پەيغەمبىرىمىــز: »ھــەي ئەبــۇ بەكــرى، غــەم قىلمىغىــن! ئالــاھ 
ھەمــراھ بولغــان ئىككــى كىشــىگە نېمــە بولماقچىــدى؟!« دېــدى. پەيغەمبىرىمىــز 
بىلــەن ئەبــۇ بەكــرى غــاردا ئــۈچ كــۈن يوشــۇرۇندى، مۇشــرىكلەر ئۇالرنى ئىزدەشــنى 
ــپ ســەپىرىنى داۋاماشــتۇردى. مۇشــرىكلەر  ــن چىقى ــن غاردى ــن كىيى توختاتقاندى
پەيغەمبىرىمىــز بىلــەن ئەبــۇ بەكرىنــى تۇتــۇپ ئۆلتــۈرۈش مەقســىتىدە پۈتــۈن 

مەككىلىكلەرنــى ســەپەرۋەر قىلــدى. 

غەم قىلما، ئالاھ بىز بىلەن بىللە



4

پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھىجرىتىدىكى مۆجىزىلەر

ئىبنى مالىك   سۇراقە 
پەيغەمبىرىمىز بىلەن ئەبۇ بەكرىنى تۇتۇش 

ئۈچۈن نەيزىسىنى ئېلىپ ئات چاپتۇرۇپ يولغا چىقتى، 
سۇراقە ئۇالرغا يېقىناشقاندا، ئېتى مۈدۈرۈپ يەرگە يىقىلدى، 

ئورنىدىن تۇرماقچى بولغاندا، ئېتىنىڭ ئىككى پۇتى تىزىغىچە يەرگە 
پېتىپ كەتتى. ئۇ ئالاھنىڭ ئۇالرنى مۇھاپىزەت قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇپ 
يەتتى ۋە ئۇالردىن ئامانلىق تىلەپ ئۇالرنى باشقىارغا خەۋەر 

قىلىپ قويماسلىققا ۋەدە بەردى.

ئۇالر ھىجرەت سەپىرىدە
 ئۇممۇ مەئبەدنىڭ ئۆيىگە چۈشۈپ ئۇنىڭدىن

 يىمەكلىك سورىدى، ئۇممۇ مەئبەد سۈت بەرمەيدىغان 
ئۇرۇق قويدىن باشقا ھېچنەرسە يوقلىقىنى دەپ ئۆزرە ئېيتتى. 

پەيغەمبىرىمىز ئۇممۇ مەئبەدتنى قاچا ئەكىلىشكە بۇيرۇپ قوينىڭ 
يېلىنىنى سىلىۋېدى، قوي ھەممەيلەن قانغۇچە سۈت بەردى.
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پەيغەمبــەر ئەلەيھىسسســاالمنىڭ ھىجــرەت ســەپىرىدە كاتتــا پەزىلەتكــە نائىــل 
بولغــان نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر بــار، ئۇالرنىــڭ بىــرى ئائىشــە رەزىيەلاھــۇ ئەنھــا 
بولــۇپ، ئــۇ ھىجرەت ۋەقەلىكىنى ئېســىدە ســاقاپ ئۈممەتكە يەتكــۈزدى. ئۇالرنىڭ 
يەنــە بىــرى بولســا ئائىشــە رەزىيەلاھــۇ ئەنھانىــڭ سىڭلىســى ئەســما رەزىيەلاھــۇ 
ئەنھــا بولــۇپ، ئــۇ ھىجــرەت ئۈچــۈن يــۈك – تاقــا، يېمــەك – ئىچمــەك تەييــارالپ 
بــەردى، پەيغەمبىرىمىــز بىلــەن دادىســى ئەبــۇ بەكرىنىــڭ غاردىكــى يېمەكلىكىنــى 
تەييــارالش ئۈچــۈن بەلبېغىنــى ئىككــى پارچــە قىلىــپ »ئىككــى بەلبــاغ ئىگىســى« 
ــپ  ــەت چېكى ــۇن ئەزىي ــدا نۇرغ ــاھ يولى ــدى، ئال ــەررەپ بول ــا مۇش ــەن نامغ دېگ
ســەبىر قىلــدى. ئەســما رەزىيەلاھــۇ ئەنھــۇ مۇســۇلمان ئايالارغــا ياخشــى ئۈلگــە 
بولــۇپ، زۇلــۇم ۋە ناھەقچىلىــك ئالدىــدا بــاش ئەگمــەي مۇســتەھكەم تۇرۇشــنىڭ 

مۇھىملىقىنــى ئۆگەتتــى.  

ئايالارنىڭ ھىجرەتتىكى رولى
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سەۋەبنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئالاھقا تەۋەككۇل قىلىش.
ئەمەل – ئىبادەتلىرىمىزنى پەقەت ئالاھ رازىلىقى ئۈچۈن قىلىش.

ئەركىن – ئازادە ۋاقىتاردىمۇ ۋە قىيىن كۈنلەردىمۇ ئالاھقا ھەقىقىي ئىشىنىش.
ئېغىر شارائىتاردا مۇستەھكەم تۇرۇش.

بارلىق ئەمەل – ئىبادەتلىرىمىزدە سەۋرچان بولۇش.
ئالاھ ئۈچۈن ۋاز كەچكەندە، ئالاھنىڭ ۋاز كەچكەندىن ئارتۇقنى بېرىدىغانلىقىغا 

ئىشىنىش.
ئىسامدا ئايالار رولىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تونۇش.

ھەقىقەت بىلەن باتىل ئارىسىدىكى كۈرەشتە ياشار رولىنىڭ ئىنتايىن 
مۇھىملىقىنى تونۇش.

ئەسەبىيەتتىن يىراق تۇرۇپ، ئىسامىي قېرىنداشلىققا ئەھمىيەت بېرىشنىڭ 
زۆرۈرلىكنى تونۇش. 

ئۆگەنگەنلىرىمىز:


